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MUSIKGUDSTJÄNST
i S:t Peders kyrka

Söndag 29 januari kl. 17.00

Medverkan av Korsdraget
 - en stor kör med sångare och musikanter

Präst: Vivianne Wetterling

VÄLKOMNA!
Lödöse församling

När jag kör till jobbet 
lyssnar jag ibland på 
radion. En dag förra 

veckan då jag satte på radion 
hörde jag en välkänd melodi: 
Vad skall jag tro på, tro på, 
tro på … när?

Thomas Di Leva skrev 
sången efter det att Olof 
Palme mördats och en 
otrygghet svept in över det 
svenska samhället. Finns det 
något som håller att tro på?

Sedan dess verkar det som 
att ekonomin och mark-
nadskrafterna försökt vara 
garanten för vår trygghet. 
Men även om dessa, inte 
minst under det senaste året, 
visat sig ganska opålitliga, 
så visar de i varje fall sam-
bandet mellan tro, hopp 
och handling. När vi tror på 
framtiden ger det oss hopp 
och vi agerar. 

Betraktelse

”Vad skall jag tro på?”
I evangelietexten berättas 

om att Jesus och lärjungarna 
var ute på sjön. Jesus sover. 
En stormby kom och båten 
var nära att sjunka. När lär-
jungarna väcker Jesus stillar 
han först stormen. Sedan 
vänder han sig till lärjung-
arna: ”Varför är ni rädda? 
Har ni ännu ingen tro?” Då 
grips lärjungarna av fruktan 
och säger till varandra: ”Vem 
är han? Till och med vinden 
och sjön lyder honom.”

Ja, vem är Han? Är han 

någon som jag vågar sätta 
mitt hopp till? 

Samtidigt funderar jag 
ibland på i vilken utsträck-
ning jag hoppas på honom. 
Är han enbart en beskyddare 
mot faror? Försöker jag då 
inte bara göra Gud till min 
tjänare som ska ta hand om 
mig?

Men helgens texter går 
längre än så. I episteltexten 
talar Paulus om den Gud 
som även uppväcker från det 
döda. Utmaningen för oss 

blir att tro på Gud, att sätta 
vårt hopp till honom, inte 
främst för vår skull, utan för 
att Han är den Han är. 

För att tro på honom 
och våga sätta vårt hopp 
till honom behöver vi lära 
känna honom allt mer. Goda 
vägvisare hittar vi i bibeln, 
bönen och kyrkornas guds-
tjänster.

Ingemar Carlsson
Starrkärr-Kilanda församling

Ordförande Hans Åström 
hälsade alla välkomna med 
att säga att SPF Alebygden 
bjudit in till den här träffen 
som uppskattning för allt 
arbete som funktionärerna 
utfört under året. Hans sade 
också att han är stolt över 
att ha haft förmånen att vara 
ordförande i en förening 
med så många idérika och 
aktiva medlemmar. Funktio-
närernas arbete är hjärtat i 
föreningen, de håller igång 

verksamheten med ett stort 
engagemang.

Gunnar Knutsson från 
Lökeberg hälsade också väl-
kommen och gav oss en in-
blick i Lökebergs historia 
från starten som sommar-
pensionat 1939 till dagens 
konferensanläggning med 
100 rum. 

Lunchen serverades i 
form av ett välkomponerat 
smörgåsbord där inget fatta-
des och allt var mycket gott.

Efter lun-
chen disku-
terades för-
eningens 
verksamhet. 
Både det 
gångna året 
och verk-
samheten 
framåt. Vad 

har fungerat bra och vad kan 
bli bättre?

Kassören Claes-Hugo 
Larsson presenterade det 
ekonomiska resultatet för 
2011, budget för 2012 och 
prognos för 2013. Hur för-
eningen ska få fler nya med-
lemmar diskuterades.

Till sist hade vi en liten 
övning i ”fritt tänkande”. 
Detta för att belysa att det 
föds idéer ur att först våga 
se möjligheterna istället för 
hindren.

Träffen avslutades med 
kaffe och kaka. Hans Åström 
tackade för dagens samarbe-
te  och hoppades att funktio-
närerna ska ha motivation 
att fortsätta sitt arbete med 
samma engagemang som ti-
digare. 

Ingelore Lindahl

Funktionärsträff på Lökeberg med SPF Alebygden
SPF:s funktionärer lät sig väl smaka av det smörgåsbord som serverades på Lökeberg.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

SjungaGunga
 i Starrkärr

Vill du sjunga och gunga med 
ditt barn?

Ny gruppNy grupp startar 31 januari31 januari i 
Starrkärrs församlingshem.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss ramsor 

och tar oss en liten dans. Enkel fika.

För barn i ålder 2-10 månader.
Max 12 platser (ett fåtal kvar).

Frågor och anmälan till: 
Pernilla Olausson 0303-444 037

pernilla.olausson@svenskakyrkan.se

Förmiddagscafét 
26 januari kl 10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

Sabina Nilssons musik- och lekäventyr!Sabina Nilssons musik- och lekäventyr!
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